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Avaliar 10,00 de um máximo de 10,00(100%)

  Por que os carros de corrida (Fórmula 1)
utilizam pneus de banda larga, se as
formulações mais antigas e mais conhecidas
sobre força de atrito prevêem independência
da mesma  com a área de contato?

 

Escolha uma:

a.  Porque sendo mais largos seu
desgaste é menor e consequentemente
duram mais.

b.   Porque a força de atrito depende da
área somente nos casos em que o
coe䌀ciente de atrito é maior que 1, como
por exemplo no caso de asperezas do
asfalto contra borracha.

c.   A utilização de pneus de banda larga
em carros de corrida não tem relação
com a força de atrito.

d. Porque a força de atrito é resultante
da somatória das interações entre
asperezas do asfalto e a borracha dos
pneus. 

e. A utilização de pneus de banda larga é
determinada pelo equilíbrio dinâmico do
veículo em movimento.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: Porque a força de atrito é
resultante da somatória das interações entre
asperezas do asfalto e a borracha dos pneus..
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Correto
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Um equipamento deverá trabalhar em contato
com partículas abrasivas de dureza igual a 800
HV (Dureza Vickers). Qual dos materiais abaixo
você selecionaria para o revestimento desse
equipamento de forma a garantir desgaste em
regime moderado?

 

Escolha uma:

a. Ferro fundido branco tipo Ni-Hard
contendo martensita (850HV), austenita
(550HV) e carbonetos Cr C  (1.600HV).

b.  Revestimento de corundum (Al O )
(2.000HV)

c. Liga de níquel resistentes ao calor
(550HV)

d.   Aço temperado e revenido (750HV).

e.  Ferro fundido de alto cromo (Cr>18%)
contendo martensita (850HV), e
carbonetos Cr C  (1.600HV). 

Sua resposta está correta.

A resposta correta é:  Ferro fundido de alto
cromo (Cr>18%) contendo martensita (850HV), e
carbonetos Cr C  (1.600HV)..
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Questão 3
Correto

Atingiu 1,00 de

1,00

  O que você pode a舫�rmar sobre a área de
contato entre 2 corpos e sobre a in蕍�uência da
mesma sobre o desgaste dos materiais?

 

Escolha uma:

a. A área de contato aparente é sempre
menor que  a área de contato real
existente entre dois corpos.

b. A área de contato real é sempre maior
que a área de contato aparente entre
dois corpos.

c. A área de contato real aumenta com o
aumento da carga aplicada sobre os
corpos em contato. 

d.    A área de contato real aumenta com
a diminuição da carga aplicada sobre os
corpos em contato.

e. O desgaste e o atrito não dependem
da área de contato.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: A área de contato real
aumenta com o aumento da carga aplicada
sobre os corpos em contato..
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Questão 4
Correto

Atingiu 1,00 de

1,00

Em que condições de lubri舫�cação o coe舫�ciente
de atrito entre dois corpos se torna da ordem
de 10  minimizando o desgaste?

 

Escolha uma:

a. Lubri䌀cação com 䌀lme 䌀no  em que as
asperezas encontram-se parcialmente
em contato.

b. Lubri䌀cação com 䌀lme grosso em que
não há contato entre asperezas. 

c. Lubri䌀cação limite em que as
asperezas de corpo e contra corpo estão
em contato mútuo.

d.   Lubri䌀cação com lubri䌀cantes
sólidos  que possuem estruturas
lamelares.

e. Nenhuma das anteriores.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: Lubri䌀cação com 䌀lme
grosso em que não há contato entre asperezas..
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